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Ano do Centenário da Fraternidade Rosacruz 

e do Conceito Rosacruz do Cosmos 
 

  

 

 

 
 

The Rosicrucian Fellowship  -  Capela  - Inaugurada em 8 de agosto de 1909 

 
 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel realizará palestras sobre o CONCEITO ROSACRUZ DO COSMOS, em sua sede, 

neste ano de 2009 em que se comemora o centenário de sua edição. O tema escolhido para essa série de palestras, em 

número de nove, foi "OS MUNDOS VISÍVEL E INVISÍVEIS, SEUS HABITANTES E SEU RELACIONAMENTO 

COM A HUMANIDADE". 

 

As palestras serão realizadas nos sábados, dias 28 de março, 25 de abril, 30 de maio, 27 de junho, 25 de julho, 29 de 

agosto, 26 de setembro, 31 de outubro e no domingo, 15 de novembro. Os textos relativos às palestras serão distribuídos 

aos participantes no mês seguinte à sua realização. Esses textos serão também publicados em nosso site, seguindo o 

mesmo critério. O dia 15 de novembro será dedicado a uma discussão do tema e do papel que desempenha o CONCEITO 

ROSACRUZ DO COSMOS em nosso desenvolvimento espiritual. Para participar do evento, o interessado deverá nos 

comunicar  esse seu desejo, pelo telefone 9548-7397 ou pelo e-mail rosacruzmhrio@gmail.com,  dando seu nome e 

endereço. 

              E  C  O  S 
                FRATERNIDADE ROSACRUZ MAX HEINDEL 

                            Centro Autorizado do Rio de Janeiro 
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UMA  PALAVRA  AO  ESTUDANTE 

(continuação) 

 
Dar-nos, amigos, é uma palavra muito difícil. É tão difícil para o cristão dar-se!... O único espelho, o único que temos no 

Cristianismo, deu-se, deu-se sem nada pedir, deu-se por dar-se mesmo na ânsia infinita de amar até mesmo o imperfeito, como 

imperfeitos somos nós. Ele é grande, imensamente grande e nós, na nossa pequenez, desejamos somente amar o perfeito.  

Oh! Quantas vezes negamos a caridade do sentimento! Haverá caridade maior do que a caridade do sentimento para uma alma 

que sofre, seja qual for a natureza de seu sofrimento? Não há caridade maior que esta, mas nós escolhemos a quem dar nosso 

sentimento...  

O Cristianismo é perfeito. O Cristianismo é único. Nós, os cristãos, é que somos imperfeitos, é que selecionamos para amar. 

Quando amarmos integralmente, quando amarmos sem nada pedir, quando amarmos sem nada possuir, estaremos amando como nos 

ensina o Cristianismo. Amando, amando  tudo,  estaremos fazendo contato com o Salvador do Mundo.  

Não temos outro meio para salvar-nos senão esse meio: o meio de contato com o Pai, o meio de contato com o Filho. Sim, 

usando nossa vontade, a parte do Pai que está em nós se manifesta através dela, mesmo a vontade para realizar no plano material. É 

sempre um contato com a vontade do Pai. Assim, quando amamos, quando desejamos saber dar, quando desejamos dar tudo o que 

possuímos, estamos fazendo contato com o Amor e a Sabedoria de Jesus Cristo. E quando pomos em atividade este Princípio Divino 

em nós, estamos entrando em contato com a origem de nossa vida e, como “pensamentos de DEUS”, manifestar-nos-emos muitíssimo 

mais amplamente em toda  a atividade da vida. Porque quando a nossa Vontade, o nosso Amor e o nosso desejo revolucionarem o 

nosso próprio ser de encontro a uma meta divina, estaremos entrando em contato consciente com os poderes latentes que estão em 

nosso interior e, de certa forma, estarão os “pensamentos de DEUS” buscando a origem de como manifestar-nos divina e sabiamente.  

A atividade de nossa vida, a ação de nossa vida, está dirigida pelo Espírito Santo. Do Espírito Santo nos chega a ação. Em 

tudo o que é ação em nossa vida está-se manifestando em nós o Espírito Santo. Em verdade, três divindades em uma, pois, na verdade, 

todas as três divindades são DEUS mesmo, através de seu Verbo Criador. Assim como nós, Espírito tríplice, em verdade um Espírito 

agindo em diferentes facetas de nossa manifestação, assim como o Espírito tríplice manifesta-se ou extrai a alquimia destas atividades, a 

alma, que não é de DEUS, se forma para DEUS. Quando nós, em Espírito como somos, manifestarmos a Vontade, o Amor e a 

Atividade, estará se manifestando em nosso interior a triplicidade de nosso Espírito. Essa triplicidade de nosso Espírito põe em 

atividade os Corpos. Chamamos na Filosofia Rosacruz de Max Heindel de Sombras do Espírito. Sombras porque são de matérias mais 

densas e denominam-se Corpo Denso, Corpo Vital, Corpo de Desejos e Mente. Em verdade, são instrumentos do Espírito Uno. Mas o 

Espírito Uno não se manifesta diretamente senão através de sua Santíssima Trindade e nós, como”pensamentos d´ELE”, nos 

manifestamos em Triplicidade. 

 É assim que DEUS põe em movimento o Pai, o Filho e o Espírito Santo para manifestar seu Poder Criador Divino. Nós, 

como Espíritos Virginais imortais, pomos em manifestação a triplicidade do Espírito com seu tríplice corpo, e, trabalhando através de 

seus corpos, o Espírito extrai de cada um deles a alquimia, a grandiosa e formosa alquimia dos alquimistas: a transmutação do material 

inferior em ouro puríssimo da alma. Quando o Espírito consegue trabalhar manifestando a Vontade Divina, o Amor, a Sabedoria e uma 

Atividade correta, digna e unificante, está trabalhando as alquimias de seus corpos e ele extrairá disso o resultado. Forma-se, então, 

através do trabalho do Corpo Físico o que se denomina Alma Consciente. Extrai-se do Corpo Vital o que se denomina Alma Intelectual 

e extrai-se do Corpo de Desejos o que se denomina Alma Emocional. Tem, então, o Espírito o que se denomina as alquimias, como um 

grande alquimista que há de transmutar a partir dos metais baixos o puríssimo ouro para formar as almas em homenagem Àquele que o 

criou. Em Verdade e em Verdade disse Paulo: “Não sabeis que sois Templos de DEUS?” Sim, somos Templos de DEUS, onde DEUS 

se manifesta, mas através de um grande alquimista que também está em nosso interior – o Espírito Uno em potencial. 

Assim, amigos, poderemos realizar tudo o que nos propusermos a realizar. Sim, amigos, tudo alcançaremos, dependendo das 

forças que pusermos em movimento dentro de nós. Não se esqueçam de que a vontade deve ser uma Vontade Divina, deve ser uma 

vontade sublime, deve ser uma vontade mística e magnífica. O Amor deve ser um amor de dar por dar mesmo. E a Atividade deve ser 

uma atividade que nos dê a experiência sábia e consciente, sem magoar, sem oprimir, sem nada querer, senão pela forma de dar-se. 

Dar-nos é a única forma que temos de ganhar. Dar-nos para ganhar o Caminho de Retorno, Sábio e Consciente à Fonte de toda 

Origem.  

Hoje é um grande dia para recolher-se, para recuperar a saúde, harmonizar os corpos e sobretudo revestir-se de harmonia 

interna. 

 

Que a Paz seja convosco e a Paz seja entre todos nós! 

 

 

(Palestra radiofônica realizada na Rádio Copacabana em 17 de setembro de 1959 

por nossa Instrutora Sra. Irene Gómez de Ruggiero) 
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No ano em que comemoramos o centenário da 

“Fraternidade Rosacruz” do “Conceito Rosacruz do 

Cosmos”, rendamos uma homenagem a este ser, não 

somente pela Filosofia, senão pela têmpera de 

espírito, pela força e lealdade, pela verdade e 

humildade de que estava revestido, pois, sabendo  

muito, não queria ser chamado de mestre, não 

desejava ser um cego conduzindo  cegos. Queria ter 

olhos para dizer a seus irmãos: “Não ponhas o pé aí; 

não  toques nisto, porque te trará esta e aquela 

consequência”. Um homem desprendido que poderia 

ter-se levantado como mestre e quis  ser o último dos 

discípulos, quis aprender humildemente para chegar 

às entranhas do saber. 

 

 

 

Max Heindel 

( Copenhague 23/07/1865-Oceanside 06/01/1919) 

 

RELATO DA PREPARAÇÃO E DO TRABALHO DE MAX HEINDEL 

NO CAMPO OCULTO 

(continuação) 

 

“Como já foi dito, o oitavo grau reúne-se nas noites de Lua Nova e Cheia e todos os que não chegaram a este grau são 

excluídos do Serviço da Meia-Noite, e o autor foi um deles, porque esses graus são são coisas que se possam adquirir com 

dinheiro, mas exigem um desenvolvimento de espiritualidade muito grande, muito maior do que me encontro atualmente, 

um estágio que não alcançarei senão depois de muitas outras vidas, não obstante o meu atual esforço e aspiração. Portanto, 

o leitor entenderá que, na noite de Lua Nova em Áries em 1910, quando o Mestre veio buscar-me, não foi para levar-me 

àquela exaltada reunião do oitavo grau, mas a uma outra sessão de natureza diferente. Além disso, ainda que esta reunião 

tenha ocorrido à noite na Califórnia, o horário sendo diferente na Europa, os exercícios de Lua Nova foram celebrados na 

Alemanha horas antes, portanto, quando eu cheguei ao Templo com o meu Mestre, o Sol já estava alto nos céus da 

Alemanha. 

 

Depois que entramos no Templo, passei algum tempo numa conversa a sós com o Mestre e, então, ele fez um esboço da 

missão da Fraternidade, tal como os Irmãos queriam que ela fosse levada adiante. 

 

Depois desta entrevista, entramos no Templo onde os doze Irmãos estavam presentes. Tudo estava arrumado 

diferentemente do que eu tinha visto antes, mas por falta de espaço, não posso dar uma descrição mais detalhada do que lá 

havia.  Mencionarei somente três esferas suspensas, uma sobre a outra, no centro do Templo; a esfera do meio estava na 

metade da altura entre o assoalho e o teto e era a outra abaixo dela. 

 

As várias formas de visão além da visão física são: a etérea ou raio-X, a visão da cor que nos abre o Mundo do Desejo e a 

visão tonal que revela a Região do Pensamento Concreto, como está plenamente explicado no livro “Os Mistérios 

Rosacruzes”. Meu desenvolvimento desta última fase da visão espiritual tinha sido muito fraca até o momento acima 

mencionado porque é um fato que quanto mais forte for a nossa saúde, tanto mais apegados estamos ao mundo físico e 

menos capazes de entrar em contato com as regiões espirituais. Pessoas que dizem: “Não estive doente um único dia em 

minha vida” revelam estar perfeitamente sintonizadas com o mundo físico e menos capazes de contatar os reinos 
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espirituais. Este foi o meu caso até o ano de 1905, apesar de eu ter sofrido dores atrozes durante toda a vida como 

consequência  de uma cirurgia na perna esquerda feita na minha infância. A ferida não cicatrizava e só depois que eu 

deixei de comer carne é que fiquei curado e a dor desapareceu. Minha resistência e paciência foram grandes durante todos 

esses anos e nunca demonstrei as dores por que passava, mas, fora isso, gozava fisicamente de perfeita saúde. É 

interessante notar também  que, quando eu tinha qualquer acidente e me cortava,  o sangue fluía e não coagulava e, em 

consequência, eu perdia muito sangue; no entanto, depois de dois anos de uma dieta pura e equilibrada, quando tive uma 

perda acidental de uma unha inteira, perdi só algumas gotas de sangue e pude escrever à máquina na mesma tarde sem 

qualquer infecção, e uma unha nova cresceu. 

 

A edificação da parte espiritual da nossa natureza traz, muitas vezes, distúrbios para o corpo físico; este se torna muito 

mais sensível às condições do ambiente e, portanto, o resultado pode ser um esgotamento. Para mim, este esgotamento foi 

total, porque a resistência antes mencionada e que conservou-me de pé por meses, quando eu deveria ter descansado, 

levou-me às portas da morte. 

Fora estas condições físicas precárias, consegui uma habilidade crescente em funcionar no mundo espiritual, se bem que, 

como foi dito anteriormente, minha visão tonal e a capacidade de funcionar na Região do Pensamento Concreto eram  

médias e, principalmente, limitadas à subdivisão inferior dessa Região. 

             (continua) 

 

ATIVIDADES NA SEDE DA FRATERNIDADE ROSACRUZ 

17 horas 

Palestras (domingo)  14 de junho  -  12 de julho  -  16 de agosto 

Reunião de Estudo (sábado)  27 de junho – 25 de julho – 29 de agosto 
 

CONVITE 

Convidamos todos os Estudantes, Probacionistas e Amigos para a Reunião comemorativa do Centenário do 

Conceito Rosacruz do Cosmos do dia 15 de Novembro às 17 horas em nossa Sede. 

 
SERVIÇO DE AUXÍLIO E CURA 

 

Em obediência do Senhor Cristo de curar os enfermos, a FRATERNIDADE ROSACRUZ realiza, a nível mundial, semanalmente, o 

Serviço de Cura, quando a Lua entra em um signo cardeal (Áries, Câncer, Libra e Capricórnio) . Os estudantes podem associar-se a 

esse serviço devocional de ajuda por meio de seus pensamentos e preces, recolhendo-se às 18:30 horas , mentalizando o Emblema 

Rosacruz e meditando fervorosamente sobre Amor Divino e Cura. 

    

  Junho  02  09  17  23  29      Julho  06  14  20  26       Agosto  03  10  17  23  30       Setembro  06  13  19  26  

 

CURSOS DA FILOSOFIA ROSACRUZ 

 

A Fraternidade Rosacruz Max Heindel oferece gratuitamente os Cursos Preliminar (12 lições), Suplementar (40 lições),  Ensinamentos 

Bíblicos da Sabedoria Ocidental (28 lições) e de Astrologia Preliminar (26 lições),  Suplementar (12 lições) e Superior (13 lições) para 

todos os interessados desde que não sejam hipnotizadores, médiuns, quiromantes ou astrólogos profissionais. Para solicitá-los, basta 

escrever para o endereço abaixo ou para o e-mail, pedindo inscrição. Os  Cursos Suplementar,  Ensinamentos Bíblicos e  Astrologia 

deverão ser solicitados só depois de completado o Curso Preliminar. 

 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE MAX HEINDEL 

 

Francisco J. Laissue - Livros, Praça Olavo Bilac, 28 - Sala 201, Centro, tel. 2509-7298, de 3ª à 6ª de 14 às 19 horas,  Livraria 

Horus,  Rua Senador Dantas, 75 – Loja E - Centro, tel. 2533-3638, Livraria Argumento Copacabana, Rua Barata Ribeiro, 502 – 

Loja A – tel. 2255-3783, Livraria Argumento Leblon, Rua Dias Ferreira, 417 – tel. 2239-5294, Livraria Argumento Barra, Av das 

Américas, 7777 s/  326 a 330 – tel. 2438-7644, Avalon Livraria Espiritualista,  Rua Olavo Gomes Pinto, 160 – Loja 28 e Sobreloja 

– Centro Comercial Antonio Dutra – São Lourenço – MG. 

Os estudantes podem também adquirir livros pelo reembolso postal,  dirigindo-se à  Fraternidade Rosacruz de São Paulo pelo tel-fax   

(011) 3107-4740 ou pelo e-mail: rosacruz@fraternidaderosacruz.com.br 

 

O “Conceito Rosacruz do Cosmos” está disponível na Internet no site de nosso Centro: 

http://www. fraternidaderosacruz.org/conceito.htm 
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